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Zápis 

 

z 23. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného dne 13. 1. 2015 od 9.00 hodin v zasedací místnosti P1.437 (Františka Martina 

Pelcla) v budově Regiocentra Nový Pivovar, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivo-

varské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  

 

Přítomni: Bc. Petr Luska, Ing. Miroslava Součková, Jiří Gangur, Ing. Petr Kubát, Jaroslav 

Linek, Ing. Hana Masáková, František Rázl, Ing. Jan Sobotka, MUDr. Pavel 

Trpák, Miroslav Vlasák, Ivan Vodochodský,  

                                           

 

Nepřítomni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Pavel Louda - omluveni 

 

 

Přizvaní: RSDr. Ing. Otakar Ruml – 1. náměstek hejtmana, Mgr. Ivana Kudrnáčová – 

vedoucí odboru RG, Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení RR, Ing. Bc. Miroslav 

Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení KD, Ing. Vlasta Kratochvílová – vedoucí úseku 

CR 

 

Nepřítomni: RSDr. Ing. Otakar Ruml – 1. náměstek hejtmana 

 

                                     

Program jednání:  

1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů 

2. Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Petr Luska 

3. Schválení termínů jednání VRRCR v roce 2015 – Bc. Petr Luska 

4. Návrh alokace pro dotační programy 15POV01 a 15POV02 - Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

5. Návrh členů hodnotící komise pro rok 2015 pro dotační programy 15POV01 a 15 POV02, včetně 

stanovení termínu jednání hodnotící komise - Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

6. Návrh členů hodnotící komise pro rok 2015 pro dotační programy v dotační oblasti RRD a CRG, 

včetně stanovení termínu jednání hodnotící komise - Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

7. Obsahová náplň bodů hodnotících kritérií pro dotační programy v dotační oblasti RRD a CRG na 

rok 2015 – Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

8. Změna typu poskytnuté dotace – Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

9. Informace o veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2015 – Ing. Vlasta Kratochvílová  

10. Aktuální stav půjček (leden roku 2015) – Ing. Lucie Rovenská 

11. Informace k revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/17/1104/2014 ze 

dne 3. 11. 2014; město Jičín – Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

12. Různé 

 

 

K bodu 1. 

Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.  
 

Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje Bc. Petr Luska.  
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USNESENÍ VRRCR/23/252/2015    
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch 

schvaluje 

1. program jednání VRRCR, 

2. přítomnost hostů, 

3. návrhovou komisi: Bc. Petr Luska, 

4. ověřovatele zápisu: Ing. Jan Sobotka 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: 
Pro: 11  

                 Proti: 0 

                 Zdržel se: 0 

 

 

K bodu 2. 

Kontrola plnění předchozích usnesení výboru – Bc. Luska.   

 

Předsedou VRRCR bylo konstatováno plnění usnesení zápisu z 22. jednání VRRCR ze dne  

11. 11. 2014 a přetrvání úkolu z VRRCR 18/199/2014.   

 

USNESENÍ VRRCR/23/253/2015   
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

 

bere na vědomí 

1. kontrolu usnesení zápisu z 22. jednání VRRCR bez připomínek, 

2. přetrvání úkolu z VRRCR/18/199/2014.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: 
Pro: 11   

                 Proti: 0 

                 Zdržel se: 0 

 

 

K bodu 3. 

Schválení termínů jednání VRRCR v roce 2015 – Bc. Petr Luska 

 

Členům VRRCR byl předložen návrh termínů jednání VRRCR v roce 2015 – jednání by se 

uskutečňovala v pravidelných termínech v úterý od 9.30 hod. Členové VRRCR byli vyrozuměni 

o možnosti svolat mimořádné jednání VRRCR v srpnu roku 2015. 

 

USNESENÍ VRRCR/23/254/2015  

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

 

I. bere na vědomí 

předložené návrhy termínů jednání VRRCR v roce 2015 s možností svolat mimořádné jednání 

VRRCR v srpnu roku 2015 
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II. schvaluje 

předložené návrhy termínů jednání VRRCR v roce 2015 s možností svolat mimořádné jednání 

VRRCR v srpnu roku 2015 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: 
Pro: 11  

                 Proti: 0 

                 Zdržel se: 0  

 

 

K bodu 4. 
Návrh alokace pro dotační programy 15POV01 a 15POV02 - Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

 

Členům VRRCR byl předložen návrh alokace na dotační programy 15POV01 a 15POV02 s podáním 

informace o způsobu výpočtu návrhu alokace na jednotlivé dotační programy. Alokace na dotační programy 

15POV01 a 15POV02 byla navržena se zohledněním navýšení alokace dotační oblasti POV o 5 mil. Kč, 

které je plánováno v rámci projednání 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2015 

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na jeho zasedání dne 30. 3. 2015. Na 165 žádostí o dotaci 

podaných do obou dotačních programů s požadovanou celkovou výší dotace 56 351 144 Kč bylo tedy nutné 

vymezit alokaci na jednotlivé dotační programy v celkové výši 25 mil. Kč. Dále bylo nutné ponechat 1 mil. 

Kč na jako částku alokovanou pro rezervu a úhradu výdajů na administraci v dotační oblasti POV ze strany 

zprostředkovatelů Královéhradeckého kraje na území jednotlivých ORP.  

 

Při diskuzi členů VRRCR  byl vznesen návrh na alokace pro jednotlivé dotační programy bez zohlednění  

5 mil. Kč s tím, že tyto prostředky budou ponechány pro dodatečné rozdělení, např. na havarijní stavy. 

 

USNESENÍ VRRCR/23/255/2015  

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

 

I. bere na vědomí 

předložený návrh alokace na dotační programy 15POV01 a 15POV02, včetně způsobu výpočtu 

alokace na jednotlivé dotační programy, se zohledněním navýšení alokace na dotační oblast POV na 

březnovém zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o 5 mil. Kč 

 

II. stanovuje 

1. alokace na dotační programy 15POV01 a 15POV02 bez zohlednění navýšení alokace na dotační 

oblast POV na březnovém zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o 5 mil. Kč při 

aplikování stejného způsobu výpočtu alokace na jednotlivé dotační programy, který byl využit 

v materiálu předloženém k tomuto bodu (= výpočet alokace na jednotlivé dotační programy podle 

poměru mezi alokací na dotační oblast a celkovou výší požadovaných dotací), tj. pro dotační 

program 15POV01 alokaci ve výši 5.568.000 Kč a pro dotační program 15POV02 alokaci ve výši 

13.342.000 Kč  

2. částku 5 mil. Kč pro dodatečné rozdělení, např. na havarijní stavy 

3. částku 1 mil. Kč jako alokaci pro účely rezervy a úhrady výdajů na administraci v dotační oblasti 

POV ze strany zprostředkovatelů Královéhradeckého kraje na území jednotlivých ORP  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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Hlasování: 
Pro: 11  

                 Proti: 0 

                 Zdržel se: 0  
 

 

K bodu 5. 
Návrh členů hodnotící komise pro rok 2015 pro dotační programy 15POV01 a 15 POV02, včetně 

stanovení termínu jednání hodnotící komise - Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

 

Členům VRRCR byl předložena žádost o navržení členů hodnotící komise pro dotační oblast POV v roce 

2015 Radě Královéhradeckého kraje, včetně stanovení termínu jednání hodnotící komise a počtu členů 

hodnotící komise. Dále bylo navrženo přizvat jednotlivé pracovníky oddělení krajských dotací odboru RG. 

 

USNESENÍ VRRCR/23/256/2015  

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

 

I. schvaluje  

1. pro rok 2015 na základě čl. VII. bod 6) Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje pětičlennou hodnotící komisi pro hodnocení žádostí o dotaci v dotačním 

programu 15POV01 a 15POV02 

2. pro rok 2015 na základě čl. VII. bod 8) Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje přizvat na jednání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci 

v dotačním programu 15POV01 a 15POV02 pracovníky z odboru RG: Mgr. Ivanu Kudrnáčovou, 

Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS. a Renatu Fodorovou (zapisovatelku hodnotící komise). 

3. termín jednání hodnotící komise pro žádosti o dotaci v dotačním programu 15POV01  

a 15POV02 dne 27. 1. 2015 od 10.00 hod. 

 

II. navrhuje 

Radě Královéhradeckého kraje jmenovat pro rok 2015 následující členy hodnotící komise pro 

hodnocení žádostí o dotaci v dotační programu 15POV01 a 15POV02 v roce 2015: 

 

Bc. Petr Luska (předseda hodnotící komise) 

Ing. Hana Masáková (členka hodnotící komise) 

Ing. Miroslava Součková (členka hodnotící komise) 

Jiří Gangur (člen hodnotící komise) 

Ing. Petr Kubát (člen hodnotící komise) 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: 
Pro: 11  

               Proti: 0 

               Zdržel se: 0  

 

 

K bodu 6. 
Návrh členů hodnotící komise pro rok 2015 pro dotační programy v dotační oblasti RRD a CRG, 

včetně stanovení termínu jednání hodnotící komise - Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 
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Členům VRRCR byl předložena žádost o navržení členů hodnotících komisí v dotační oblasti RRD a CRG 

v roce 2015 Radě Královéhradeckého kraje, včetně stanovení termínu jednání hodnotící komise a počtu 

členů hodnotících komisí. Dále bylo navrženo přizvat jednotlivé pracovníky oddělení krajských dotací 

odboru RG. 

 

USNESENÍ VRRCR/23/257/2015  

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

 

I. schvaluje  

1. pro rok 2015 na základě čl. VII. bod 6) Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje pětičlennou hodnotící komisi pro hodnocení žádostí o dotaci v dotační 

oblasti RRD a CRG 

2. pro rok 2015 na základě čl. VII. bod 8) Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje přizvat na jednání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotaci 

v dotačních programech dotační oblasti RRD a CRG pracovníky z odboru RG: Mgr. Ivanu 

Kudrnáčovou, Ing. Bc. Miroslava Mejstříka, DiS., Ing. Vlastu Kratochvílovou, Mgr. Lucii Feuchter, 

Mgr. Lucii Hučíkovou, Bc. Ondřeje Knotka, Andreu Mazurovou (zapisovatelku hodnotící komise 

u dotační oblasti RRD) a Mgr. Petra Kamenického (zapisovatele hodnotící komise u dotační oblasti 

CRG). 

3. termín jednání hodnotící komise pro žádosti o dotaci v dotační oblasti RRD a CRG dne  

24. 3. 2015 od 8.30 hod. (dotační oblast RRD) a od 11.00 hod. (dotační oblast CRG). 

 

II. navrhuje 

Radě Královéhradeckého kraje jmenovat pro rok 2015 následující členy hodnotící komise pro 

hodnocení žádostí o dotaci  

 

1. v dotační oblasti RRD: 

Bc. Petr Luska (předseda hodnotící komise) 

Ing. Hana Masáková (členka hodnotící komise) 

Miroslav Vlasák (člen hodnotící komise) 

Ivan Vodochodský (člen hodnotící komise) 

Ing. Jan Sobotka (člen hodnotící komise) 

 

2. v dotační oblasti CRG: 

Bc. Petr Luska (předseda hodnotící komise) 

Ing. Hana Masáková (členka hodnotící komise) 

Miroslav Vlasák (člen hodnotící komise) 

Ivan Vodochodský (člen hodnotící komise) 

Ing. Jan Sobotka (člen hodnotící komise) 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: 
Pro: 11  

              Proti: 0 

              Zdržel se: 0  

 
 

K bodu 7. 
Obsahová náplň bodů hodnotících kritérií pro dotační programy v dotační oblasti RRD a CRG na rok 

2015 – Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 
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Členům výboru VRRCR byla v souladu s čl. VII. odst. 3) Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního 

fondu Královéhradeckého kraje předložena obsahová náplň bodů hodnotících kritérií u dotačních programů 

v dotační oblasti RRD a CRG na rok 2015.  

 

USNESENÍ VRRCR/23/258/2015  

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

 

bere na vědomí 
v souladu s čl. VII. odst. 3) Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

obsahovou náplň bodů hodnotících kritérií u dotačních programů v dotační oblasti RRD a CRG na rok 2015 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: 
Pro: 11 

                Proti: 0 

                Zdržel se: 0  

 
 

K bodu 8. 

Změna typu poskytnuté dotace – Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

 

Členům VRRCR byla předložena žádost Obce Tutleky o změnu typu dotace, a to z neinvestiční na 

investiční. Jedná se o dotaci poskytnutou v roce 2011 ve výši 34.000 Kč v rámci dotačního programu 

11RRD03 (Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel); č. smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje: 11RRD03-0046. Obec podala předmětnou žádost 

dne 12. 12. 2014 z důvodu reakce na metodiku auditu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podle které 

měla být dotace poskytnuta jako investiční, nikoliv neinvestiční. 

 

USNESENÍ VRRCR/23/259/2015  

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

I. bere na vědomí 

žádost Obce Tutleky o změnu typu dotace z neinvestiční na investiční 

 

II. doporučuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit žádost Obce Tutleky o změnu typu dotace z neinvestiční na 

investiční. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: 
Pro: 11  

                Proti: 0 

                Zdržel se: 0  

 

 

K bodu 9. 
Informace o veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2015 – Ing. Vlasta Kratochvílová  

 

Členům VRRCR byly sděleny informace o veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2015, který bude konat 

od 19. února do 22. února 2015 na výstavišti v Praze, Holešovicích pod záštitou Asociace Krajů ČR, 
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agentury Czech Tourism a Ministerstvem pro místní rozvoj. Jedná se o nejvýznamnější akci svého druhu jak 

v České republice, tak i ve střední Evropě. Součástí veletrhu je i 9. ročník gastronomického veletrhu Top 

Gastro & Hotel a 20. ročník veletrhu golfového vybavení a turistiky v České republice „Golf Show“. 

Hlavním tématem expozice Královéhradeckého kraje se stane „Kouzlo baroka v Královéhradeckém kraji“, 

které má poukázat nejen na znovuotevření Hospitalu Kuks a Broumovského kláštera, ale také na další 

významné barokní památky v Královéhradeckém kraji.  

 

 

USNESENÍ VRRCR/23/260/2015  

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

 

bere na vědomí 

předložené informace o konání veletrhu Holiday World 2015 v Praze, Holešovicích 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: 
Pro: 11  

                   Proti: 0  

                   Zdržel se: 0  

 
 

K bodu 10. 
Aktuální stav půjček (leden roku 2015) – Ing. Lucie Rovenská 

 

Členům VRRCR byl předložen přehled aktuálního stavu půjček, tj. k lednu 2015. Jedná se o 6 půjček 

z kapitoly 39 (regionální rozvoj a cestovní ruch) s nesplacenou částkou celkem ve výši 9.135.382 Kč  

a o 6 půjček z kapitoly 13 (evropská integrace a globální granty) s nesplacenou částkou celkem ve výši 

11.841.203 Kč. Součástí tohoto přehledu byla i informace o průběhu splácen jednotlivých půjček.   

 

Ing. Lucie Rovenská informovala členy VRRCR, že všichni dlužníci dodržují stanovený splátkový kalendář. 

K tomu dodala, že Obec Orlické Záhoří již svůj dluh zcela uhradila. 

 

USNESENÍ VRRCR/23/261/2015  

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

 

bere na vědomí 

informace o aktuálním stavu půjček poskytnutých Královéhradeckým kraje z kapitoly 39 

(regionální rozvoj a cestovní ruch) a z kapitoly 13 (evropská integrace a globální granty), včetně 

průběhu jejich splácení 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: 
Pro: 11  

                   Proti: 0  

                   Zdržel se: 0  
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K bodu 11. 
Informace k revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/17/1104/2014 ze dne  

3. 11. 2014; město Jičín – Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

 

Členům VRRCR byla sdělena informace k plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

č. ZK/17/1104/2014 ze dne 3. 11. 2014. Tímto usnesením by stanoven úkol pro Bc. Lubomíra France, 

hejtmana Královéhradeckého kraje, spočívající v podepsání smluv o poskytnutí účelových investičních 

dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Jednomu ze žadatelů o dotaci schválených předmětným 

usnesením k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, a to Městu Jičín, nebylo možné 

poskytnout dotaci v roce 2014, neboť již subjekt překročil hranici pro poskytnutí veřejné podpory v režimu 

de minimis. Schválená dotace by mohla být Městu Jičín poskytnuta, a tím i uzavřena smlouva o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, v roce 2015. Termín pro podepsání smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Královéhradeckého se tak tohoto důvodu posune na konec dubna roku 2015, neboť na březnovém 

zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje musí dojít ke schválení rozpočtové změny, na základě které 

bude možné předmětnou dotaci profinancovat.    

 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. členům VRRCR sdělil, že v dané věci nebude předmětné usnesení 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje revokováno, neboť úkoly stanovené tímto usnesením byly vyjma 

podpisu příslušné smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a bude tak pouze 

posunut termín pro úkol tohoto usnesení „podepsat smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací, dle 

důvodové zprávy“ na konec dubna roku 2015. 

 

USNESENÍ VRRCR/23/262/2015  

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  
 

bere na vědomí 

informaci o posunutí termínu stanoveného usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

č. ZK/17/1104/2014 ze dne 3. 11. 2014 pro podepsání smluv o poskytnutí účelových investičních dotací 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje, a to 

z 31. prosince 2014 na 30. dubna 2015 

   

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 

Hlasování: 
Pro: 11  

                   Proti: 0  

                   Zdržel se: 0  
 

 

K bodu 12. 

Různé 

 

Mgr. Ivana Kudrnáčová informovala členy VRRCR o: 

1. vydání publikace Baroko a Kuks v listopadu roku 2015, 

2. slavnostním otevření Kuksu dne 13. března roku 2015, 

3. dárkové publikaci Špalíček výletů Královéhradeckým krajem s termínem pro dokončení konec 

dubna roku 2015 v nákladu 400 ks; publikace byla podpořena Asociací krajů ČR. 

   

USNESENÍ VRRCR/23/263/2015  

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch  

 
bere na vědomí 

informace poskytnuté Mgr. Ivanou Kudrnáčovou 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 

Hlasování: 
Pro: 11  

Proti: 0  

Zdržel se: 0 

 

 

Příští jednání VRRCR: 10. února 2015   

  

 

Předseda VRRCR:  Bc. Petr Luska                                                       ………………………… 

 

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Sobotka                              ………………………… 

 

Zapisovatel: Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.                                               …………………………     

      
 


